
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 13 FEBRUARIE 2020, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Marginea, judeţul Suceava. 
 

 Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia 
primarului comunei Marginea nr.61 din 05.02.2020. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, arată că la ședință sunt prezenţi toți 
cei 16 consilieri convocaţi, iar ședința este legal constituită. 
 La ședință participă domnii: Joltea Vasilică –Șef birou financiar-contabil, achiziții publice și 
fonduri europene și Mihalescu Gavril- inspector urbanism;  
 Asistă doi locuitori din comuna Marginea. 
 Ședința este filmată și înregistrată de Posturile de televiune NEst TV Suceava și Cromtel Tv 
Rădăuți, fiind prezenți doi redactori și doi cameramani. 
 Punctul nr.1 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
 Domnul Magopăț Gheorghe îi roagă pe domnii consilieri să formuleze propuneri pentru 
alegerea președintelui de ședință. 
  Avizul comisiei: 
 -domnul Gheliuc Vasile- Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de 
disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de 
inițiator. 
 Domnul Curea Iliuță îl propune pe domnul consilier Derevlean Gavril. 
 Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului Curea Iliuță. 
       Voturi pentru=15;Împotrivă=0;Abțineri=1(Derevlean Gavril)-proiect aprobat.Hotărârea 
nr.2. 
  Domnul Derevlean Gavril le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului primar să prezinte 
ordinea de zi a ședinței ordinare. 
  Domnul consilier Hînțar Gavriluță precizează că dorește ca punctul nr.8 să fie retras de pe 
ordinea de zi a ședinței ordinare. 
  Domnul Onciul Adrian-Valentin arată că solicitarea domnului consilier va fi discutată după 
votarea ordinii de zi. 
  Domnul Nichitean Dumitru, primarul comunei Marginea prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;  
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 27 
noiembrie 2019. 
 3.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată 
din data de 05 decembrie 2019. 
 4.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată 
din data de 09 ianuarie 2020. 
   5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 
preuniversitar de stat în UAT comuna Marginea, județul Suceava în anul şcolar 2020-2021. 
   Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, 
culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din 
fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava pentru partizile 
nr.5868 Ursoaia și nr.5870 Hașca. 
 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
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 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism; 
   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a numărului și a cuantumului 
acestora pentru semestrul al II lea al anului şcolar 2019–2020 pentru elevii cuprinși în învățământul 
preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din UAT comuna Marginea, 
județul Suceava. 
   Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Avize comisie:  
 1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism; 
 2.Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Amenajare teren de sport cu nocturnă, in comuna Marginea, 
județul Suceava”. 
 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism; 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Amenajare parc – zonă de agrement, in comuna Marginea, 
județul Suceava”. 
 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism; 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Marginea pentru anul 
2020  şi a contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2019. 
 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism; 
 11.Diverse. 
  Se supune la vot ordinea de zi. 
  Voturi pentru=15;Contra=0;Abțineri=1(Hînțar Gavriluță).Ordine de zi aprobată. 
  Domnul Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar al comunei, se 
adresează doamnei/domnilor consilieri locali cu solicitarea ca aceștia să comunice dacă au sesizat 
existența vreunui potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 13 februarie 2020. 
  Nu vor participa la dezbatere și nici la vot, următorii consilieri locali: 
  1.d-na Hrițcan Iliana la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al 
comunei Marginea pe anul 2020 și a contului de execuție pentru anul 2019. 
  Domnul Onciul Adrian-Valentin precizează: scoaterea unui proiect de hotărâre de pe 
proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile imperative 
prevăzute de art.136 alin.(8) din OUG nr.57/2019 –Codul administrativ, respectiv: lipsa referatului 
de aprobare, a rapoartelor de specialitate, a avizelor comisiilor de specialitate sau dacă acesta 
îndeplinește condițiile, numai cu acordul inițiatorului; în cazul de față, proiectul de hotărâre de la 
punctul nr.8 îndeplinește toate aceste condiții, iar inițiatorul, primar Nichitean Dumitru, nu dorește 
scoaterea acestuia de pe ordinea de zi. 
  Domnul consilier Hînțar Gavriluță: nu este tocmai mulțumit de răspuns, deoarece de mai 
multe ori a fost propusă suplimentarea ordinii de zi de către domnul primar, iar consiliul local a 
aprobat solicitarea prin vot. 
  Domnul consilier Boicu Danuț: acest răspuns putea să fie dat de domnul secretar înainte de 
supunerea la vot la ordinii de zi, fiind necesare doar câteva cuvinte și anume: «nu este de 
competența consiliului local, ci a inițiatorului, retragerea unui proiect de pe ordinea de zi». 
  Punctul nr.2- Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară 
din data de 27 noiembrie 2019. 
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 Domnul consilier Magopăț Gheorghe propune ca acest proces-verbal și următoarele să nu se 
citească, deoarece se regăsesc la mapa de ședință. 
 Consiliul local este de acord cu solicitarea. 
 Voturi pentru=16;Împotrivă=0;Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3- Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa 
extraordinară de îndată din data de 05 decembrie 2019. 
 Voturi pentru=16;Împotrivă=0;Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.4- Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 
de îndată din data de 09 ianuarie 2020. 
 Voturi pentru=16;Împotrivă=0;Abțineri=0.Proces-verbal aprobat 
   Punctul nr.5- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de 
învăţământ preuniversitar de stat în UAT comuna Marginea, județul Suceava în anul şcolar 2020-
2021. 
  Avizul comisiei: 
 -doamna Hrițcan Iliana- Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie,  activităţi social-
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport aprobă proiectul și 
recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 Se supune la vot proiectul. 
  Voturi pentru=16;Împotrivă=0;Abțineri=0-proiect aprobat.Hotărârea nr.3. 
 Punctul nr.6- Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa 
lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava pentru 
partizile nr.5868 Ursoaia și nr.5870 Hașca. 
 Avizul comisiei: 
 -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
  Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=16;Împotrivă=0;Abțineri=0-proiect aprobat.Hotărârea nr.4. 
  Punctul nr.7- Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a numărului și a 
cuantumului acestora pentru semestrul al II lea al anului şcolar 2019–2020 pentru elevii cuprinși 
în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din UAT 
comuna Marginea, județul Suceava. 
 Avizul comisiilor: 
 -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 -doamna Hrițcan Iliana- Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie,  activităţi social-
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport aprobă proiectul și 
recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
  Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=16;Împotrivă=0;Abțineri=0-proiect aprobat.Hotărârea nr.5 
 Punctul nr.8- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Amenajare teren de sport cu nocturnă, in comuna 
Marginea, județul Suceava”. 
 Avizul comisiei: 
 -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism nu avizează proiectul și recomandă consiliului să nu aprobe proiectul 
în forma prezentată de inițiator. 
  DISCUȚII: 
  1.domnul consilier Hînțar Gavriluță: sunt alte priorități în comună și propune ca realizarea 
acestui obiectiv să fie amânată; 
  2.domnul consilier Lungu Florin: vine cu o completare și propune scoaterea acestuia din 
lista de investiții de la Bugetul local pentru anul 2020; 



4 
 

 -primar Nichitean Dumitru: acum discutăm pe marginea proiectului privind aprobarea unor 
indicatori tehnico-economici și nu de aprobarea bugetului comunei pentru anul 2020; 
  Se supune la vot proiectul. 
  Voturi pentru=6 (Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, 
Sorocaniuc Traian, Bodnarescu Vasile);Împotrivă=0;Abțineri=10 (Grigorean Petrică, Hînțar 
Gavriluță, Curea Iliuță, Lungu Florin, Rotariu Gavril, Hrițcan Iliana, Bodnarescu Ionel, Derevlean 
Gavril, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile) -proiect respins. 
 Punctul nr.9- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Amenajare parc – zonă de agrement, in comuna 
Marginea, județul Suceava”. 
 Avizul comisiei: 
 -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.domnul consilier Boicu Danuț: este un proiect aprobat de consiliul local, iar studiul de 
fezabilitate a fost prezentat; acum știm cât costă lucrarea; propune ca pentru acest proiect, în anul 
2020, să fie alocată suma de 100.000 lei, iar diferența de 300.000 lei să fie redistribuită;să fie o 
formă de finanțare multianuală; 
 Primar Nichitean Dumitru: problema este următoarea: aprobăm sau nu indicatorii tehnico-
economici din proiect? nu este vorba despre cât finanțăm; 
 -consilier Boicu Danuț: a înțeles; dacă solicitarea sa nu poate fi aprobată atunci cere ca și 
acest proiect să fie retras , la fel ca cel de la punctul nr.8; 
 Primar Nichitean Dumitru: dacă nu se dorește a se construi nici parc de agrement și nici teren 
de sport, atunci fiecare va răspunde în fața oamenilor care i-au votat; sunt două proiecte prin care 
consiliul a aprobat studiile de fezabilitate, iar acum când este vorba de realizarea propriu-zisă, 
acesta nu mai este de acord; 
  Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=16;Împotrivă=0;Abțineri=0-proiect aprobat.Hotărârea nr.6. 
 Punctul nr.10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Marginea 
pentru anul 2020  şi a contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2019. 
 Avizul comisiei: 
 -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism avizează negativ proiectul  și recomandă consiliului să nu aprobe 
proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.domnul consilier Grigorean Petrică: citește propunerile de modificare a proiectului 
bugetului local pentru anul 2020 care vizează ambele secțiuni (funcționare și dezvoltare); 
propunerile se referă la diminuarea sau eliminarea în întregime a unor sume propuse de către 
inițiator și redistribuirea lor de la un capitol la altul; 
 Primar Nichitean Dumitru: se vede nevoit să dea explicații; diminuarea sumei propuse de la 
iluminatul public cu 200.000 lei nu se justifică; în anul 2019 s-au plătit în lunile de iarnă în jur de 
35.000 lei/lună; în anul 2020, deoarece va crește și prețul KW se va plăti mai mult; banii care mai 
rămân după diminuarea propusă vor ajunge pentru maxim 6-7 luni; eliminarea sumelor alocate la 
lucrări topo-cadastrale și cheltuieli materiale alegeri locale nu este normală; la serviciul de 
salubritate ne expiră licența, iar până la încetarea activității acestui serviciu, prin hotărâre de 
consiliu, va trebui să asigurăm banii necesari funcționării; alegerile locale intră pe cheltuiala 
autorităților publice locale, spre deosebire de cele prezidențiale, parlamentare, europarlamentare sau 
referendumuri, la care cheltuielile sunt în sarcina Guvernului; la extinderea de rețele electrice este 
vorba despre plata celor două lucrări realizate la finalul anului 2019, în zona fermelor zootehnice și 
care mai trebuie doar recepționate; 
 -consilier Grigorean Petrică: solicită introducerea unui nou obiectiv de investiții: 
«Modernizare infrastructură rutieră în comuna Marginea în lungime de 10.301 m, construcție pod 
Vasilovschi-Moldovan în lungime 103 m plus rampe de acces»; 
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 2.consilier Lungu Florin: nu este de acord cu alocarea sumei de 30.000 lei pentru cheltuieli 
materiale alegeri locale; există urne, cabine de vot; 
 3.consilier Derevlean Gavril: s-a informat la primăriile din apropiere și absolut niciuna nu a 
alocat bani de la buget pentru cheltuieli alegeri locale; 
 4.consilier Geană Constantin:  propune ca banii alocați școlilor să le rămână acestora, iar 
sumele propuse să nu mai fie modificate; 
 -consilier Lungu Florin: banii alocați de minister pentru amenajarea de grupuri sanitare nu au 
fost pierduți din vina consilierilor locali, singurul vinovat este domnul primar, care pe lângă 
proiectele care se refereau la construirea de grupuri sanitare a mai venit și cu alte proiecte, care nu 
puteau fi votate; 
 Contabil Joltea Vasilică: cu privire la obiectivul extindere corp clădire Școala Gimnazială nr.2 
Marginea este hotărâre de aprobare a parametrilor tehnico-economici, iar la Școala Gimnazială nr.3 
Marginea este aceeași situație; au fost aprobate sumele necesare prin hotărâre de consiliu; acum, s-
au propus sumele de bani necesare pentru terminarea proiectelor; 
 5.consilier Boicu Danuț: care este termenul de execuție la Căminul Cultural?trebuie să fim 
responsabili, deoarece avem o investiție a CNI în comuna noastră; domnii care au venit să 
reabiliteze căminul au luat acoperișul și au rămas doar zidurile portante, fără ca acestea să fie 
protejate;este vorba despre o bătaie de joc totală; 
 Nichitean Dumitru: căminul nu mai este al nostru; a fost predat cu tot cu amplasament CNI, 
care răspunde de lucrare și tot ce înseamnă aceasta; lucrarea este în termen, conform răspunsului 
primit de la constructor;  
 Are loc un dialog liber la care participă mai mulți consilieri, fără consemnarea acestuia în 
procesul-verbal. 
 -consilier Lungu Florin: propune să fie eliminat de la capitolul investiții proiectul nr.8 
«Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Amenajare teren de sport cu nocturnă, in comuna Marginea, 
județul Suceava”» și să fie introdus obiectivul de investiții «Modernizare infrastructură rutieră în 
comuna Marginea 10.301 m, construcție pod Vasilovschi-Moldovan lungime 103 m, plus rampe de 
acces»; 
 6.consilier Grigorean Marcel: dorește ca la școlile generale să rămână sumele care au fost 
alocate prin proiectul de buget; sunt foarte multe amendamente propuse și nu se poate știi cum se va 
vota; 
 -consilier Lungu Florin: în contul de execuţie al bugetului local pentru anul 2019 se regăsește 
și proiectul care a fost respins de consiliul local în luna ianuarie a acestui an? 
 -contabil Joltea Vasilică: da, contul de execuție cuprinde toate cheltuielile din anul 2019, 
inclusiv excedentul bugetar;  
 Lucrările ședinței se suspendă, pentru ca amendamentul propus de domnul Grigorean Petrică 
să poată fi notat și apoi prezentat consiliului local. 
 După 15 minute se reiau lucrările ședinței. 
 Domnul Onciul Adrian-Valentin dă citire următorului amendament: «Sunteți de acord cu 
modificarea Bugetului local al comunei Marginea pentru anul 2020, la capitolele din cadrul 
secțiunilor funcționare și dezvoltare, pe sume, astfel?: 
         CHELTUIELI  SECȚIUNEA  DE  FUNCȚIONARE: 

1. Administraţie publică  
- cheltuieli cu bunuri si servicii:                              498.000 lei      (-) 198.000 lei; 
3.Cultura   
-cheltuieli materiale bibliotecă şi achizitie de carte:  45.000 lei (-) 20.000 lei;  
-întreținere spații verzi:                                              30.000 lei       (-) 10.000 lei 
-alte cheltuieli în domeniul culturii (evenimente culturale): 100.000 lei (–) 90.000 lei;                                 
-susținere culte religioase:      80.000 lei    (+) 170.000 lei; 
-sport asociații și fundații:      25.000 lei    (+)   35.000 lei; 
4.Asistenţă socială.                                                                                        
 -ajutoare ocazionale de urgență: 40.000 lei     (+) 60.000 lei; 
5.Locuințe, servicii și dezvoltare publică. 
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- iluminat public:                       550.000 lei    (-) 200.000 lei; 
7.Transporturi şi comunicaţii. 
-întreţinere drumuri, deszăpeziri,reparații drumuri: 700.000 lei  (-) 400.000 lei; 
-reparații trotuare zona Gama Podul Mare:  225.000 lei       (-) 225.000 lei; 

       10.Lucrări topo-cadastrale pentru întabularea de terenuri: 100.000 lei (-)100.000 lei; 
            11.Cheltuieli  materiale alegeri locale: 30.000 lei  (-)30.000 lei;  
         CHELTUIELI  SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE: 
           -Modernizare drumuri comunale:  5,91 km  1.100.000 lei  (-)500.000 lei; 
           -Extindere corp cladire Școala Gimnazială nr.2 cu amenajare grupuri sanitare:                  
                                                     750.000 lei   (-)100.000 lei; 

    -Extindere corp cladire Școala Gimnazială nr.3 cu amenajare grupuri sanitare:               
                                                                                            1.050.000 lei   (-)300.000 lei; 
    -Extindere rețele electrice: 560.000 lei    (-) 560.000 lei; 
    -Amenajare teren de sport cu nocturnă în com.Marginea:1.000.000 lei (-)1.000.000 lei; 
    -Amenajare parc-zonă de agrement în com.Marginea:    400.000 lei  (-) 300.000 lei;                                                        
 -SF Amenajare trotuare zona Havriș, Uliță Martinescu D.-Școala nr.4 Marginea:                                 
                                                                                            30.000 lei   (-)30.000 lei; 

 -«Modernizare infrastructură rutieră în comuna Marginea 10.301 m, construcție pod 
Vasilovschi-Moldovan în lungime de 103 m, plus rampe de acces»      (+)3.808.000 lei; 
 Se supune la vot amendamentul propus de domnul Grigorean Petrică. 
 Voturi pentru=9 (Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Lungu Florin, Rotariu 
Gavril, Bodnarescu Ionel, Derevlean Gavril, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile) Împotrivă=0;Abțineri=6 
(Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, Sorocaniuc Traian, 
Bodnarescu Vasile); un consilier local nu participă la vot (Hrițcan Iliana); amendament aprobat; 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=9 (Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Lungu Florin, Rotariu 
Gavril, Bodnarescu Ionel, Derevlean Gavril, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile) Împotrivă=0;Abțineri=6 
(Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, Sorocaniuc Traian, 
Bodnarescu Vasile); un consilier local nu participă la vot (Hrițcan Iliana); proiect aprobat; 
Hotărârea nr.7 
 -consilier Grigorean Petrică: s-au făcut economii importante la bugetul local; cu această sumă 
s-ar putea moderniza aproape 8 km de drumuri comunale; 
 -consilier Lungu Florin:la proiectul pe care l-am aprobat de construire pod și modernizare 
drumuri vom construi fără a plăti dobânda, chiar dacă era în procent de 1%; 
  Punctul nr.11 :DIVERSE 
 1.Nichitean Costică, Marginea nr.408, cererea nr.13.563 din 02.12.2019: solicită, în calitate 
de preot ortodox, aprobarea unui sprijin financiar pentru construirea unei biserici în comuna Olteni, 
sat Perii Broșteni, jud. Teleorman.  
 R:Se vor respecta prevederile Regulamentului aprobat de consiliul local privind stabilirea și 
acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult din comuna 
Marginea; 
 2.Hapciuc Gheorghe, Marginea nr.593, cererea nr.13.766 din 06.12.2019: solicită aprobarea 
cumpărării unei suprafețe de teren pentru a-și construi o locuință. 
 R:Consiliul local nu dispune de terenuri care să fie scoase la vânzare; 
 -consilier Grigorean Petrică: domnul primar a alocat în fiecare an sume de bani pentru lucrări 
topo-cadastrale;cum s-au cheltuit aceste sume? 
 -Primar Nichitean Dumitru: au fost încheiate contracte cu firme specializate pe SEAP, cu 
respectarea legislației privind achizițiile publice; au fost întabulate drumurile, pășunea, s-au 
întocmit planuri urbanistice zonale; 
 3.Leuștean Vasilică Nicanor, preot paroh Parohia Marginea III, cererea nr.14521 din 
30.12.2019: solicită încredințarea directă a suprafeței de 351 mp pe care sunt amplasate o parte din 
construcțiile bisericii; 
 R:membrii comisiei de specialitate însoțiți de inspectorul cu urbanismul din cadrul primăriei 
se vor deplasa în teren; 
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 4.Leuștean Vasilică Nicanor, preot paroh Parohia Marginea III, cererea nr.1543 din 
31.01.2020: adresează rugămintea de a-i fi alocată suma de 20.000 lei necesară vopsirii acoperișului 
bisericii și capelei; 
 R:Se vor respecta prevederile Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de 
sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult din comuna Marginea; 
 5.Biserica Penticostală Marginea, Pastor Petriuc Alexandru, cererea nr.1916 din 06.02.2020: 
solicită un sprijin financiar de 50.000 lei pentru terminarea lucrărilor de finisaje interioare; 
 R:Se vor respecta prevederile Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de 
sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult din comuna Marginea; 
 6.Băcilă Ilie Mihail, Marginea nr.185 B, cererea nr.1220 din 27.01.2020: solicită 
concesionarea unei suprafețe de 5 ari teren în zona Lutărie pentru construirea unei locuințe;  
 R:În zona solicitată nu mai există teren care să poată fi concesionat pentru construirea de 
locuințe; 
 7.Moroșan Gheorghe, Marginea nr.169, cererea nr.1333 din 28.01.2020: solicită cumpărarea 
unei suprafețe de teren situată în spatele casei; Moroșan Vasile, Marginea nr.141, are aceeași 
solicitare; 
 R:Terenul nu este înscris în domeniul privat al comunei Marginea, iar consiliul local nu a 
alocat pentru anul 2020 fondurile necesare întocmirii de planuri topo-cadastrale; 
 8.Bodnarescu Sorinel, Marginea nr.2837, cererea nr.1942 din 07.02.2020: solicită cumpărarea 
unei suprafețede 0,30 ha teren alături de locuința sa; 
 R:membrii comisiei de specialitate însoțiți de inspectorul cu urbanismul din cadrul primăriei 
se vor deplasa în teren; 
 9.Pahomi Alexandru Sebastian, administrator SC PAHOMI PRODUCT SRL Rădăuți, Str. 
Luncii nr.80, jud.Suceava, cererea nr.2082 din 10.02.2020: solicită închirierea unei suprafețe de 100 
mp teren în zona Gama –Sală sport pentru amplasarea unui Coffee Shop mobil; 
 R:Se va iniția un proiect de hotărâre în acest sens; 
 10.Vicol Marius, Marginea nr.2602 B, cererea nr.2179 din 12.02.2020: în calitate de crescător 
de animale solicită efectuarea unor verificări cu privire la respectarea condițiilor de către 
beneficiarii unor contracte de închiriere a pășunilor în sensul verificării efectivului de animale;de 
asemenea mai solicită încă o suprafață de pășune pentru închiriere; 
 R:Până la data de 01.03.2020 toți deținătorii de animale au obligația de a prezenta adeverința 
eliberată de medicul veterinar cu numărul de animale înscrise în RNE; 
 11.UAT comuna Forăști, jud.Suceava, adresa nr.7845 din 19.12.2019: comunicare HCL nr.79 
din 18.12.2019 privind revocarea HCL nr.58/06.08.2018 de retragere unilaterală din AJAC 
Suceava; 
 12.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.15950/10/3 din 20.01.2020, verificare 
HCL nr.26-29 din 30.07.2019; 
 -consilier Lungu Florin: cum este posibil ca doar o singură firmă să întocmească toate studiile 
de fezabilitate în comună? 
 -Primar Nichitean Dumitru: toate contractele sunt achiziționate de pe SEAP; 
 -consilier Lungu Florin: în mandatul trecut s-a aprobat introducerea unei taxe speciale de 200 
lei pentru căsătoriile încheiate în zilele libere; se eliberează vreo chitanță în acest sens? 
 Primar Nichitean Dumitru: funcționarul de la compartimentul stare civilă deține evidența 
privind căsătoriile încheiate în zilele libere și a chitanțelor eliberate de casierie;sumele sunt venituri 
la bugetul local. 
  Domnul consilier Derevlean Gavril, preşedintele de şedinţă, arată că au fost epuizate toate 
punctele de pe ordinea de zi, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al 
comunei Marginea și mulțumește celor prezenţi pentru participare.  
       Drept pentru  care am încheiat prezentul proces-verbal. 
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